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PROTAGONISTES DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA 
 

 
 

Manuel Azaña Díaz (1880 – 1940) 
President de la República entre el maig de 
1936 i el febrer de 1939. 
Prèviament havia estat en diverses ocasions 
president del Consell de Ministres, i líder 
d’Acción Republicana i de Izquierda 
Republicana.  
Va morir a l’exili a França. 

 
 

José Giral Pereira (1879 – 1972)  
Fundador juntament amb Azaña del partit 
Izquierda Republicana. 
Fou president del Consell de Ministres entre 
el juliol i el setembre de 1936. Es va exiliar a 
Mèxic, on fou President del govern de la 
República a l’exili entre 1945 i 1947, i fou 
també professor de Química a la Universidad 
Nacional de México. 

 
 

Francisco Largo Caballero (1869 – 1946)  
Dirigent del PSOE i de la UGT, d’ideologia 
marxista. Fou durant la República Ministre de 
Treball. Durant la guerra civil, entre el 
setembre de 1936 i el maig de 1937, va ser 
nomenat president del Consell de Ministres. 
Exiliat a França, va ser detingut per la 
Gestapo durant l’ocupació nazi i reclòs al 
camp de Sachsenhausen, d’on fou alliberat 
pels soviètics al 1945. Va morir a París un any 
més tard. 

 
 

Juan Negrin (1892 – 1956)  
Era metge especialista en Fisiologia i 
professor universitari. Afiliat i dirigent del 
PSOE. 
Fou president del Consell de Ministres entre 
el maig de 1937 i el març de 1939. Durant 
l’exili va viure a Mèxic, al Regne Unit i 
finalment a França, on va morir l’any 1956.  
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Julian Besteiro (1870 – 1940) 
Dirigent socialista i de la UGT, fou president 
del PSOE entre  1925 i 1932, i president del 
Congrés dels Diputats entre 1931 i 1933. 
Catedràtic de Filosofia i traductor d’anglès i 
francès. Era la màxima autoritat de la 
República a Madrid quan la ciutat va caure en 
mans dels franquistes. 
Fou condemnat a mort després d’un Consell 
de Guerra, i la pena va ser finalment 
commutada per 30 anys de presó. Va morir 
malalt a la presó de Carmona el setembre de 
1940. 

 

Indalecio Prieto (1883 – 1962) 
Dirigent socialista, va ocupar diversos 
ministeris durant la República, i va ser 
ministre de Defensa amb Negrín. 
Es va exiliar a Mèxic, on va fundar la JARE 
(Junta de Auxilio a los Republicanos 
Españoles). 
Va morir a Mèxic el 1962. 

 
 

Federica Montseny (1905 – 1994) 
Dirigent de la CNT i ministra de Sanitat i 
Assistència Social entre el novembre de 1936 
i el maig de 1937. 

 

José Díaz (1896 – 1942) 
Secretari general del PCE, i defensor de la 
política de “guanyar la guerra”. 
Va morir a Tiflis (URSS) el 1942. 
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Buenaventura Durruti (1896 – 1936) 
Mecànic de professió, va liderar la resistència a 
Barcelona contra els sublevats. Va ser un dels 
fundadors del Comitè de Milícies Antifeixistes i 
cap de la columna de milicians a l’Aragó 
(“columna Durruti”). 
Va morir en estranyes circumstàncies d’un tret 
de pistola a Madrid el 19 de novembre de 1936. 

 

Enrique Líster (1907 – 1994) 
Dirigent comunista. De professió carter, després 
d’uns anys a Cuba va emigrar a la URSS on es va 
formar com a militar. 
Fou un dels principals comandaments de 
l’Exèrcit Popular de la República, participant a la 
Batalla de Madrid i a la de l’Ebre. 
S’exilià a la URSS i va participar també a la 
Segona Guerra Mundial. Va tornar a Espanya el 
1977, on va morir el 1994. 

 

Dolores Ibárruri “La Pasionaria” (1895 – 1989) 
Filla de miners asturians, fou una de les 
dirigents del PCE i de la Unió de Dones 
Antifeixistes. Se li atribueix l’eslògan de la 
defensa de Madrid “No Pasarán”. 
Va exiliar-se a la URSS i va tornar a Espanya al 
1977, on fou diputada per Astúries entre 1977 i 
1979. Va morir l’any 1989. 

 

Santiago Carrillo (1915 - )  
Dirigent històric del PCE. Fou als 19 anys 
president de les Joventuts Socialistes. Els 
primers mesos de la guerra fou Conseller 
d’Ordre Públic de la Junta de Defensa de 
Madrid. 
S’exilià a França i va ser secretari general del 
PCE entre 1960 i 1982. tornà a Espanya en 
secret el 1976. Fou diputat entre 1977 i 1986. 

 

Georges Orwell (1903 – 1950)  
Nascut a l’Índia Britànica, fou novel·lista, crític 
literari i periodista. 
Va participar a les Brigades Internacionals pel 
POUM. Va participar als fets de Maig del 37 a 
Barcelona i fou ferit després al front d’Osca. 
Va escriure Homenatge a Catalunya, explicant la 
seva experiència, que es va publicar a Londres el 
1938. 
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Lluís Companys (1882 – 1940) 
Advocat de professió. Dirigent del Partit 
Republicà Català i cofundador de la Unió de 
Rabassaires, va participar en el naixement del 
partit Esquerra Republicana de Catalunya. 
President del Parlament de Catalunya entre 
1932 i 1933, i després President de la 
Generalitat fins 1940.  Acabada la guerra es 
va exiliar a França, on fou capturat per la 
Gestapo durant l’ocupació nazi i lliurat a les 
autoritats franquistes. Fou afusellat a 
Montjuïc el 15 d’octubre de 1940. 

 
 

Andreu Nin (1892 – 1937)  
Un dels màxims dirigents del POUM. 
Membre del Consell d’Economia de 
Catalunya i Conseller de Justícia de la 
Generalitat els primers mesos de la guerra. 
Assassinat per un agent d’Stalin a Alcalá de 
Henares 

 
 

Joan Peiró (1887 – 1942)  
Membre de la CNT 
Fou Ministre d’Indústria entre el novembre 
de 1936 i el maig de 1937. 
Fou afusellat a Paterna (València) el 24 de 
juliol de 1943 
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General Vicente Rojo (1894 – 1966) 
Cap de l’Estat Major de l’Exèrcit Popular de la 
República. Va participar en la defensa de 
Madrid i fou el planificador de la batalla de 
l’Ebre. 
Es va exiliar i va tornar a Espanya l’any 1957, 
essent jutjat per “Auxilio a la Rebelión”, 
perdent la seva condició de militar. Va morir 
a Madrid l’any 1966. 

 General Miaja 

 

Coronel Segismundo Casado (1893 – 1968)  
Militar espanyol del bàndol republicà. 
D’ideologia anticomunista, va donar un cop 
d’estat contra el govern de Negrin el 5 de 
març de 1939 amb la intenció de pactar la 
rendició de Madrid amb Franco, que aquest 
va rebutjar. Es va exiliar a França, la Gran 
Bretanya i Colòmbia. Va tornar a Espanya el 
1961. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTÒRIA D’ESPANYA I DE CATALUNYA  portaldhistoria.com 

 
 

 
 

Francisco Franco Bahamonde (1892 – 1975)  

 
 

Emilio Mola (1887 – 1937) 
Militar espanyol nascut a Cuba, va participar 
a les guerres colonials a Marroc, on va 
conèixer a Franco. Va participar en el 
desembarcament d’Alhucemas (1927) i fou 
Director General de Seguretat al final de la 
Dictadura de Primo de Rivera. 
Fou un dels caps de l’aixecament del juliol de 
1936 amb el sobrenom d“El Director”. 
Va morir el juny de 1937 en un accident 
d’aviació. 

 
 

José Sanjurjo (1872 – 1936)  

 

Gonzalo Queipo de Llano (1875 – 1951)  
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 Goded 

 José Antonio Primo de Rivera 

 

José Enrique Varela (1891 – 1951) 
Militar espanyol, havia participat a la guerra 
de Marroc i al desembarcament 
d’Alhucemas. Fou un dels generals 
conspiradors del juliol del 36. Després de la 
guerra fou Ministre de l’Exèrcit (1939 – 1942) 
i Alt Comissari al Protectorat del Marroc 
(1945 – 1951).  Va morir a Tànger el 1951. 

 Cardenal Isidro Gomá 

 


